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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering op
12 oktober
De openbare raadscommissievergadering van maandag
5 oktober is verplaatst naar maandag 12 oktober om 19.30
uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda van
deze vergadering wordt in de eerste week van oktober
gepubliceerd op de Gemeente Info en op www.ameland.nl.

Geen inloopavonden met de raadsfracties
in oktober en november
De inloopavonden van 14 oktober en 11 november komen
te vervallen. Wilt u iets onder de aandacht van de raad
brengen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier via
jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Milieustraat gesloten
Vanwege onderhoudswerkzaamheden is de milieustraat
gesloten op donderdag 24 september.

Aanmeldactie voor mantelzorgers weer van
start
De gemeente Ameland waardeert het werk van
mantelzorgers. Mantelzorgers zijn een grote steun voor
mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke
aanvulling op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers
in onze gemeente. Veel meer dan wij nu in beeld hebben.
Daarom houden wij ook dit jaar weer een aanmeldactie voor
mantelzorgers. Mantelzorgers die zich nog niet eerder
hebben aangemeld bij de gemeente en dit voor vrijdag
23 oktober doen, ontvangen uiterlijk eind oktober een
VVV Cadeaukaart van €75,00.

Energielabel aanvragen vóór 1 januari
loont
Op 1 januari 2021 wordt het nieuwe energielabel voor
woningen ingevoerd. Met de komst van het nieuwe label
vervalt de mogelijkheid om online een definitief
energielabel van uw woning aan te vragen. Dat kan een
goede reden zijn om het nog dit jaar te regelen.
Vanaf 2021 moet het energielabel ter plekke door een
energiedeskundige worden bepaald. Daarmee wordt het
label ook een stuk duurder: € 190,-. Op dit moment kost
het online aanvragen van uw energielabel € 7,50. Dat
bedrag is zo laag omdat u zelf in een aantal eenvoudige
stappen de documenten aanlevert die voor het vaststellen
van uw label van belang zijn.
Een online vastgesteld energielabel is tien jaar geldig en
heeft dezelfde betekenis als een label van na 1 januari.
Daarom adviseren diverse instanties om het label vóór 1
januari aan te vragen. Een energielabel is verplicht bij de
overdracht van een woning. U kunt uw energielabel
aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Op de
websites van onder meer MilieuCentraal en de Vereniging
Eigen Huis vindt u meer informatie en hulp bij het
aanvragen.

Afsluiting fietspad door duinen
Het fietspad door de duinen tussen het Westerpad en de
Ballumer Blinkert is afgesloten. Bij het Hagedoornveld
vinden de komende maanden werkzaamheden plaats. Voor
actuele informatie over de werkzaamheden en de afsluiting
kunt u kijken op www.hartvoorameland.nl.

Waarom aanmelden?
Als u bij ons bekend bent, kunnen wij beter met u in
contact blijven over de ondersteuning die u als
mantelzorger wellicht nodig heeft. Ook kunnen wij u zo op
de hoogte houden van activiteiten voor mantelzorgers op
Ameland. Misschien heeft u behoefte aan structurele
ondersteuning, of heeft u genoeg aan af en toe een
steuntje in de rug. Wij willen u als gemeente graag de
ondersteuning bieden die u nodig heeft. Daarom is het
belangrijk dat wij weten dat u mantelzorger bent.

Aanmeldformulier
Woont u in de gemeente Ameland en bent u een
mantelzorger die langdurig onbetaalde zorg verleent aan
een ander? Dan kunt u zich aanmelden via het formulier op
www.ameland.nl. Het formulier ligt ook bij het Klant
Contact Centrum in het gemeentehuis klaar. Heeft u nog
vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact
Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.
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Kaartje wegafsluiting en omleiding

Wegafsluiting
In verband met bouwwerkzaamheden is de Badweg in
Hollum vanaf de Hidde Dirks Katstraat tot de Molenweg op
vrijdag 25 september vanaf 7.00 uur tot 15.00 uur
afgesloten voor verkeer.

Collecte
Van maandag 5 oktober tot en met zaterdag 10 oktober
wordt op Ameland gecollecteerd voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting.

Aanvullende vergoeding OV-chipkaart
2020
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op
grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in aanmerking
komen voor een tegemoetkoming in de bootkosten van
maximaal € 65,70 per jaar. De student ontvangt de
vergoeding over het kalenderjaar 2020. U moet voldoen aan
de volgende voorwaarden:
▪ De student ontvangt een studentenreisproduct via DUO;
▪ De student volgt geen onderwijs op Ameland;
▪ In elk geval één ouder van de student staat ingeschreven
op Ameland;
▪ De student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot.
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot
1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier op
www.ameland.nl. Dit formulier kunt u invullen met behulp
van de DigiD van de student. Het is niet nodig om het
bericht van DUO inzake het recht op een reisproduct mee te
sturen. Dit wordt via een koppeling gecontroleerd.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ballum: Ballumerbocht: Omleggen van een effluentleiding
nabij RWZI 10-09-2020
Hollum: Fabrieksweg 4, 9161 CG: Vervangen van
handelsreclame 11-09-2020
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Voor onderstaande aanvraag heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
is 14 november 2020.
Ballum: Camminghastraat 16, 9162 EM: Verbouwen van een
speelboerderij tot hotelaccommodatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555
of info@ameland.nl.

Verleende vergunningen

Basisregels coronavirus blijven gelden

Ballum: Velduilhoek 208, 9162 EZ: Bouwen van een
recreatiewoning 23-10-2020
Buren: Zwarteweg 4, 9164 LW: Aanbouw aan de
recreatiewoning 24-10-2020
Nes: Burgemeester Waldastraat 7, 9163 JB: Herbouwen van
opslagschuur met personeelswoning 27-10-2020
Nes: Strandweg 51, 9163 GL: Plaatsen privacyschermen

De basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus
gelden nog steeds voor iedereen: houd anderhalve meter
afstand, vermijd drukke plekken, werk zoveel mogelijk thuis,
was regelmatig de handen, schud geen handen en blijf
thuis bij verkoudheidsklachten. Alleen samen krijgen we
het coronavirus onder controle. Voor meer informatie kijkt
u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of belt u 0800-1351.

Omgevingsvergunningen

28-10-2020

Nes: Van Heeckerenstraat 12, 9163 GZ: Vervangen van
handelsreclame 28-10-2020
Hollum: Burenlaan 34, 9161 AL: Verharden van de oprit en
het plaatsen van een schutting 30-10-2020
Ballum: Camminghastraat 29, 9162 EK: Vervangen van
dakvensters 30-10-2020

Evenementenvergunning
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden die
ervoor zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.
Ameland: CAIRN Trails & Adventures: Vergunning voor het
organiseren van Vuurtoren Trail Festival Ameland op
zaterdag 3 oktober en zondag 4 oktober 2020 29-10-2020

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit en is bezwaar
mogelijk? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en wethouders, Postbus
22, 9160 AA in Hollum tot de datum die bij de
bekendmaking vermeld staat. Geef bij uw bezwaar
aan: uw naam, adres, woonplaats en handtekening, de
datum, een omschrijving en de motivering van uw
bezwaar.

Basisregels coronavirus Rijksoverheid
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Gemeente Ameland
Jelmeraweg 1, 9162 EA Ballum-Ameland
Postbus 22, 9160 AA, Hollum-Ameland
Tel. (0519) 555 555
info@ameland.nl
www.ameland.nl

Openingstijden milieustraat
Maandag t/m donderdag
13.30 - 15.30
Zaterdag
10.00 - 12.00

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

